
Sleman, 9 Maret 2022

Nomor : 067/1239 Kepada Yth.      
Sifat : Segera Kepala Satuan Pendidikan 

Lampiran : - di lingkungan Dinas Pendidikan 

Hal : Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Sleman

  Tahun 2022

                                                                                     

Berdasarkan  Surat  Edaran  Bupati  Sleman  Nomor  012  Tahun  2022,

tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten

Sleman akan berpartisipasi dalam KIPP Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam

rangka  percepatan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  KIPP  meliputi

kegiatan  penjaringan,  seleksi,  penilaian,  dan  pemberian  penghargaan  yang

diberikan kepada inovasi/terobosan guna peningkatan pelayanan publik berupa

gagasan/ide  kreatif  orisinal  dan/atau  adaptasi/modifikasi  yang  memberikan

manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  kami  minta  Saudara  untuk

menyampaikan  judul  dan  proposal  inovasi  pelayanan  publik,  melalui  tahapan

sebagai berikut:

1. Inovasi  pelayanan  publik  yang  diajukan  telah  memenuhi  persyaratan

sebagaimana terlampir.

2. Usulan judul  inovasi  pelayanan publik  agar disampaikan sebelum tanggal

11 Maret 2022 melalui tautan https://bit.ly/judul-inovasi-kipp-2022-disdik.

3. Proposal  inovasi  pelayanan  publik  agar  disampaikan  sebelum  tanggal

25  Maret  2022  sesuai  format  proposal  (terlampir)  melalui  tautan

https://bit.ly/proposal-inovasi-kipp-2022-disdik.

 Demikian  surat  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi,  Sleman,Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

 Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik @slemankab.go.id

Ditandatangani secara elektronik oleh 

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

ENVY
Typewritten text
Satu bendel



Lampiran Surat Edaran tentang Kompetisi 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 
Nomor  :  Tahun 2022 
Tanggal  : Maret 2022 

 
PERSYARATAN DAN CONTOH PENULISAN PROPOSAL 
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 

 
A. PERSYARATAN 

Persyaratan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 
Tahun 2022 yaitu: 
1. memenuhi seluruh kriteria Inovasi, sebagai berikut: 

a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan 
yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain 
pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang 
telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi 
dalam penyelesaian permasalahan; 

c. bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan 
dan perhatian publik; 

d. dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau 
menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik 
lainnya; 

e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan 
dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, 
serta hukum dan perundang-undangan. 

2. Selaras dengan tema KIPP Tahun 2022, yaitu: “Percepatan Reformasi Birokrasi 

melalui Implementasi Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM 

Aparatur, dan Transformasi Digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan 

publik menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”  
3. Relevan dengan salah satu kategori, sebagai berikut: 

a. Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan; 
b. Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs); atau 
c. Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca 

Pandemi Covid-19. 
4. Memiliki usia inovasi yang cukup yang dihitung mundur dari bulan April 2022 sampai 

dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti dukung 
yang relevan dan valid, sebagai berikut: 
a. Inovasi dalam kategori sebagaimana angka 3 huruf a dan huruf b, telah 

diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun; dan 
b. Inovasi dalam kategori sebagaimana angka 3 huruf a, telah diimplementasikan 

paling singkat 1 (satu) tahun. 
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5. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma 

dan kepantasan. 

6. Menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, apakah inovasi ini digagas 

oleh perorangan atau tim. 

7. Membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 menit yang menggambarkan 

inovasi dan disimpan di kanal youtube. Tautan/link video agar disertakan dalam 

proposal. 

B. KELOMPOK INOVASI 

Inovasi dalam KIPP Tahun 2022 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, sebagai berikut: 

1. Kelompok Umum, dengan ketentuan: 

a. Belum pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya; 

b. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak 2 (dua) kali 

baik secara berturut-turut maupun tidak; atau  

c. Bukan merupakan Top 45 Inovasi Tahun 2019 dan 2021, Top 40 Inovasi 

Tahun 2017 dan 2018, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 

2015, dan Top 9 Inovasi Tahun 2014  

2. Kelompok Khusus (sesuai undangan khusus dari KemenpanRB), dengan ketentuan: 

a. Merupakan Top 45 Inovasi Tahun 2019 dan 2020, Top 40 Inovasi Tahun 2017 

dan 2018, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015, dan Top 9 

Inovasi Tahun 2014; atau 

b. Bukan merupakan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service 

Innovation 2020 dan 2021. 

C. INOVASI YANG DIHARAPKAN 

1. Kematangan Usia Inovasi  

Usia implementasi dihitung mundur dari bulan April 2022 sampai dengan waktu 

dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan 

dan valid.  

2. Memberikan Dampak Luas  

Dampak bisa dirasakan masyarakat secara masif di Kabupaten Sleman, tidak hanya 

pada tataran level Perangkat Daerah atau level terendah dalam susunan lingkungan 

masyarakat. 

3. Agile 

Dengan berinovasi diharapkan mampu mendorong instansi dan SDM aparatur untuk 

bergerak lebih agile dalam menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di 

masyarakat.  

4. Transformasi Digital 

Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak sekadar membuat aplikasi dan 

mendigitalisasi pelayanan yang dimiliki, melainkan lebih dari itu pelayanan publik 

bisa lebih mudah, transparan, aksesibel, dan terpadu.  



PENULISAN PROPOSAL PADA
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 
TAHUN 2022



KELOMPOK UMUM

KELOMPOK KHUSUS

Kelompok Inovasi
KIPP Tahun 2022



KELOMPOK UMUM

No Aspek Bobot
1 *Ringkasan 5%
2 Ide Inovatif 20%
3 Signifikansi 25%
4 Kontribusi terhadap Capaian TPB 5%
5 Adaptabilitas 20%
6 Keberlanjutan 20%
7 Kolaborasi Pemangku Kepentingan 5%

*Catatan: Tidak Wajib melampirkan data pendukung



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Ringkasan (5%) Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan, setidaknya meliputi:
implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 200 kata.

Pertanyaan ke-1



Contoh Jawaban

Early Diagnosis and Treatment System (EDAT) dikembangkan karena tingginya kasus malaria di Kabupaten Bintuni,
khususnya pada kelompok rentan yang tinggal di daerah terpencil. Program ini merupakan kerjasama berbagai pihak
melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. Melalui program ini,
dilaksanakan pendirian Juru Malaria Kampung (JMK) di daerah terpencil, pengemasan ulang obat malaria untuk
kenyamanan masyarakat kurang berpendidikan, pemanfaatan kit malaria, program pemasaran sosial malaria dan jaminan
mutu terpadu.

Program ini berdampak signifikan terutama pada kelompok yang paling rentan terhadap serangan malaria: ibu hamil, bayi
dan balita. Masyarakat tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk pengobatan malaria. Wanita hamil, bayi dan balita
mendapatkan perawatan yang lebih baik dan angka kesakitan malaria pada kelompok rentan menjadi sangat menurun.
Program EDAT berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bintuni sebelum angka kesakitan malaria
menurun dari 114,9 per 1000 jiwa (2009) menjadi 2,7 per 1000 jiwa (2016), hal ini setara dengan penurunan angka
kesakitan dari 5.700 menjadi hanya 162 kasus malaria per tahun.

Melalui Program EDAT, menjadikan akses pelayanan menjadi mudah dijangkau, berkualitas, setara dan merata bagi
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, buta huruf dan rentan terhadap penyakit guna
memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang serupa dengan masyarakat yang tinggal pusat pemerintahan kabupaten
tersebut

implementasi

dampak

Kesesuai
kategori



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Ide Inovatif (20%) Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian permasalahan yang akan
diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai
tambah dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 600 kata.

Pertanyaan ke-2



Contoh Jawaban

Teluk Bintuni adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 62.500 jiwa pada tahun 2016 dan
luas wilayah 18.637 km2. 50% dari Kabupaten ini tertutup hutan bakau sedangkan 50% lainnya masih sulit dijangkau.
Jarak desa terjauh dari pusat sekitar 100 km dan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis berkapasitas 7 orang,
sedangkan desa lainnya hanya bisa diakses melalui jalan darat dengan jarak lebih dari 60 km dari pusat kota Bintuni. Daerah
lainnya terletak di tepi pantai / hutan bakau, sekitar 2-6 jam perjalanan laut menggunakan longboat milik masyarakat
setempat. 70% kasus malaria di Indonesia terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk di Kabupaten Bintuni.
Hasil baseline survey tahun 2004/2005 menunjukkan bahwa angka kematian malaria di Bintuni (prevalensi) adalah 9% atau
1 dari 11 penduduk di daerah ini positif malaria dimana kelompok yang paling rentan terhadap malaria adalah ibu hamil, bayi
dan anak. Karena tingginya kasus malaria di Kabupaten Bintuni maka dikembangkan sistem pendekatan program
malaria yang dikenal dengan Early Diagnosis and Treatment System (EDAT). Program ini merupakan kerjasama
berbagai pihak melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta.

Program ini bertujuan untuk menurunkan kasus malaria di Kabupaten Bintuni, khususnya pada kelompok rentan yang
tinggal di daerah terpencil melalui sistem EDAT dengan target penurunan kasus malaria dari 114,9 per 1000 penduduk
(2009) menjadi 5 per 1000 jiwa. orang (2016). Hal tersebut akan dicapai melalui pengembangan Sistem Diagnosis dan
Pengobatan Dini (EDAT) dilaksanakan melalui pendirian Kampung Malaria atau JMK Khusus (JMK) di daerah terpencil,
pengemasan ulang obat malaria untuk kenyamanan masyarakat kurang berpendidikan, pemanfaatan kit malaria, program
pemasaran sosial malaria dan jaminan mutu terpadu.

latar belakang 

tujuan

Melampirkan Bukti 
dukung, misalnya: 

data dari hasil FKP, 
SKM, Pengaduan

Masyarakat, dll



Contoh Jawaban
Ide utama dari program ini adalah untuk memberikan akses pelayanan yang terjangkau, berkualitas, setara dan merata
bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, buta huruf dan rentan terhadap penyakit
guna memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang serupa dengan masyarakat yang tinggal di pusat pemerintahan
kabupaten tersebut.

Selama ini, program pemberantasan malaria masih terkonsentrasi di daerah yang terjangkau oleh tenaga kesehatan
sedangkan masyarakat di daerah terpencil mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas
yang layak akibat minimnya prasarana dan tenaga kesehatan. Melalui sistem EDAT, masyarakat di daerah terpencil
mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang nyaman dan terjangkau, mendorong perilaku pencarian kesehatan
yang tepat, penyediaan obat dan pengendalian malaria yang akurat, sehingga malaria tidak lagi menjadi dilema kesehatan di
Kabupaten Bintuni. Secara umum pendekatan pencegahan malaria lebih menitikberatkan pada pengendalian vektor.
Mengingat kondisi Teluk Bintuni yang 50% wilayahnya merupakan hutan mangrove yang merupakan tipikal tempat
berkembang biak nyamuk, maka diperlukan pendekatan yang lebih inovatif - memutus rantai sumber parasit malaria pada
nyamuk. Pendekatan EDAT terbukti menurunkan angka kesakitan malaria dari 114,9 per 1000 orang menjadi 2,7 per 1000
orang (2016) di Kabupaten Bintuni. Program ini mengandalkan pelibatan masyarakat melalui JMK dan seluruh tenaga
kesehatan desa yang dilatih khusus untuk mencapai kemampuan diagnosis dan resep obat yang akurat, pemberian kit
malaria yang mudah digunakan dan sering melakukan pemasaran sosial tentang pentingnya memerangi malaria. Untuk
mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan yang bisa menjangkau daerah terpencil, JMK direkrut dan diharuskan
tinggal di desa, melek huruf, direkomendasikan oleh masyarakat setempat, mau dilatih dan melakukan sistem
surveilans malaria secara rutin. Untuk mengatasi penyalahgunaan obat akibat kebiasaan minum obat yang ada dan buta
huruf, diterapkan sistem pengemasan ulang obat malaria dengan memanfaatkan warna, kode, kategori berat badan dan
jenis penyebab malaria. Ini sangat membantu pasien yang buta huruf.

Kesesuaian dengan
Kategori

sisi kebaruan atau 
nilai tambah

Inovasi



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Signifikansi (25%) Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi 
permasalahan yang dihadapi dan penilaian/ asesmen yang dilakukan untuk mengukur 
dampak/ keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi
diimplementasikan).

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 600 kata.

Pertanyaan ke-3



Contoh Jawaban
Program ini berdampak signifikan terutama pada kelompok yang paling rentan terhadap serangan malaria: ibu hamil,
bayi dan balita. Cakupan ibu hamil di Kabupaten Bintuni yang diperiksa untuk malaria adalah 100%. Jumlah ibu hamil yang
diperiksa malaria pada tahun 2016 sebanyak 1.063 orang dan pada tahun 2017 mencapai 962 orang. Sejak 2009, kelompok
rentan ini telah terjangkau dengan memberikan akses yang lebih baik melalui pendirian Juru Malaria Kampung (JMK),
aktif mencari kasus malaria melalui kunjungan rumah ke rumah, pemantauan kepatuhan penggunaan obat dan
skrining malaria untuk seluruh anggota keluarga ketika salah satu anggotanya ditemukan mengidap malaria. Ibu
hamil, bayi dan balita menjadi prioritas dan pengawasan khusus dilakukan terutama bila kelompok tersebut
terjangkit malaria. Formulir pemantauan kepatuhan obat diberikan kepada tenaga kesehatan dan kepala keluarga untuk
melakukan pengawasan asupan obat sehari-hari. Kelompok rentan ini juga menerima kelambu berinsektisida tahan lama
untuk mencegah gigitan nyamuk di antara anggota keluarga lainnya. Alokasi dana untuk rujukan pasien juga
dilakukan agar pasien mendapat perawatan gratis bila dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Inovasi ini memberikan
dampak yang sangat positif karena masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kini lebih mudah mengakses layanan
kesehatan. Masyarakat tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk pengobatan malaria. Wanita hamil, bayi dan balita
mendapatkan perawatan yang lebih baik dan angka kesakitan malaria pada kelompok rentan menjadi sangat menurun.

Deskripsi
Implementasi

Inovasi



Contoh Jawaban
Untuk lebih menjaga dan meningkatkannya, dilakukan monitoring dan evaluasi program dengan menggunakan 2
alat: Sistem skoring untuk menilai ketersediaan tenaga kesehatan dan kesiapan dalam penanggulangan
malaria; dan evaluasi pencapaian target tahunan Puskesmas. Hasil tahun 2016 menyimpulkan bahwa ada 5
Puskesmas yang mendapat nilai Kinerja Baik, 13 Puskesmas sedang, sedangkan 6 Puskesmas perlu
perbaikan lagi. Sistem dan kinerja program malaria dievaluasi secara konsisten dengan rencana mitigasi
setiap 1, 3 dan 6 bulan. Rapat tahunan dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam satu
tahun. Pada tahun 2016, evaluasi juga dilakukan melalui tinjauan eksternal oleh Kementerian Kesehatan,
UNICEF dan WHO. Hasil review tersebut menjadi bagian dari Program Malaria Nasional saat ini. Indikator yang
ditetapkan oleh WHO digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan program malaria.
Indikatornya adalah Annual Parasite Incidence / API per 1000 populasi per tahun. Hal tersebut sesuai dengan
indikator SDGs untuk pemberantasan malaria di dunia pada tahun 2030.

Program EDAT berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bintuni sebelum angka kesakitan malaria
menurun dari 114,9 per 1000 jiwa (2009) menjadi 2,7 per 1000 jiwa (2016), sedangkan program 14 desa
percontohan berhasil menurunkan dari 87,5 / 1000 (2009) menjadi hanya 1,03 / 1000 (2017). Penurunan dari
114,9 menjadi 2,7 per 1000 orang setara dengan angka kesakitan dari 5.700 menjadi hanya 162 kasus malaria per
tahun. Ini menunjukkan bahwa EDAT berhasil mencegah 40.000 kasus malaria di Bintuni selama 7 tahun terakhir.
Pada tahun 2016 dan 2017 lebih dari 30.000 pemeriksaan malaria dilakukan, bahkan menjangkau masyarakat di
desa-desa yang sangat terpencil. EDAT jelas telah menjadi pengubah paradigma dalam metode intervensi malaria.
Target kami adalah menurunkan angka kesakitan malaria hingga kurang dari 1 per 1000 penduduk pada tahun 2020.

Penilaian/
asesmen (evaluasi

yang dilakukan)

Dampak
Melampirkan

Bukti dukung dari
pihak eksternal



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Kontribusi terhadap
Capaian TPB (5%)

Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 200 kata.
*Untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman:
(http://sdgs.bappenas.go.id/)

Pertanyaan ke-4

http://sdgs.bappenas.go.id/
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Contoh Jawaban
Untuk mencapai target TPB, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintuni memiliki roadmap pengendalian malaria untuk

angka penurunan morbiditas malaria menjadi kurang dari 1 per 1000 pada tahun 2020. Target Nasional Bebas

Malaria di Provinsi Papua Barat termasuk di Teluk Bintuni harus tercapai setelah tahun 2030 berdasarkan Peta

Jalan Nasional Pengendalian Malaria dan SDGs. Program ini terutama ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memerangi malaria seperti yang tercantum dalam TPB 3.3. Upaya ini dilakukan dengan

memberikan akses yang memudahkan penegakan diagnosa dan pengobatan malaria melalui JMK di daerah

terpencil, pengemasan ulang obat malaria untuk digunakan secara tepat oleh penyandang buta aksara, melakukan

pemasaran sosial untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat, melarang peredaran dan penjualan obat

malaria. yang tidak dianjurkan (obat palsu), pengaturan sistem rujukan berjenjang, penyediaan logistik malaria ke

daerah terpencil melalui kit malaria, peningkatan partisipasi swasta melalui pembentukan Juru Malaria Perusahaan

(JMP), peningkatan kemampuan diagnostik oleh petugas crosschecker dan peningkatan penanganan kasus malaria

di rumah sakit. Contoh capaian TPB pada Tahun 2020 menunjuknya bahwa Kabupaten Bintuni telah berhasil

menurunkan angka kematiaan karena malaria menjadi 1 per 1000 penduduk.

kontribusi nyata
yang dapat diukur
terhadap capaian

TPB  

Melampirkan Bukti 
dukung berupa target 

dan capaian, 
misalnya pada 

inovasi yaitu angka
penurunan
morbiditas



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Adaptabilitas (20%) Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh 
unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan
populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 400 kata.

Pertanyaan ke-5



Contoh Jawaban

Ide dalam program ini dapat dengan mudah dialihkan dengan menerapkan pendekatan baru yang tidak hanya

menekankan pada pengendalian vektor, tetapi melalui strategi EDAT yang akan memutus sumber penularan

malaria - parasit malaria. Program ini menerapkan teknologi sederhana berupa pengemasan ulang obat,

pemanfaatan kit malaria yang berisi alat diagnostik (RDT, slide dll), obat-obatan tepat guna yang dipahami

oleh masyarakat buta huruf dan peralatan mikroskopis untuk diagnosis darah. Sistem tersebut tidak baru tetapi

hanya menekankan pada: (1) deteksi dini kasus malaria dan pengobatan yang tepat, (2) pengemasan ulang

obat malaria berdasarkan warna dan kategori berat, (3) distribusi kit malaria, (4) pemasaran sosial, (5)

Pembentukan JMK (6) Penjaminan mutu melalui pengawasan dan pemantauan yang konsisten dan

berkelanjutan. Secara nasional, program ini telah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Program Pengendalian Malaria Nasional

2015-2019 untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk

Wondama, Dinas Kesehatan Kabupaten Timika, Dinas Kesehatan Unicef Papua dan Provinsi Papua

telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Bintuni untuk menerapkan sistem EDAT pengendalian

malaria di wilayahnya.

inovasi
diadaptasi/direplikasi/ 

disesuaikan dan 
diterapkan oleh 

unit/instansi lain atau
memiliki potensi

direplikasi

Melampirkan Bukti 
dukung, misalnya: Surat 

Pernyataan/MoU 
Mereplikasi Inovasi dari
Unit yang Melaksanakan

Replikasi



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Keberlanjutan (20%) Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, 
peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi 
institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial), serta faktor kekuatan (internal) dan 
peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 600 kata.

Pertanyaan ke-6



Contoh Jawaban
Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini adalah JMK, JMP, petugas laboratorium Puskesmas dan Dinas

Kesehatan, petugas surveilans malaria; dokter, perawat dan bidan di Puskesmas, tokoh masyarakat, dokter praktek

swasta dan apotek. JMK diperlukan terutama di daerah yang jauh dari layanan / fasilitas kesehatan. Petugas

laboratorium bersertifikat menjadi kunci dalam menentukan keakuratan hasil mikrospopis dan jenis obat yang diberikan.

Pemerintah kota juga membentuk tim penanggulangan malaria di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Tim merancang

sistem mekanisme Penjaminan Mutu Terpadu, membuat pelatihan surveilans malaria untuk seluruh tenaga kesehatan,

melakukan pelatihan tenaga kesehatan baru yang ditugaskan di Puskesmas. Tim juga meningkatkan peluang program

kolaboratif dengan CSR swasta. Contohnya adalah kerjasama dengan Tangguh LNG yang mengalokasikan sekitar

USD 147.000 / tahun untuk mendukung staf program malaria dan biaya operasional; dengan Global Fund sebesar

USD 4.400 untuk baseline survey dan USD 145.000 untuk pembelian dan distribusi kelambu pada tahun 2014.

Alokasi khusus untuk program malaria diberikan oleh anggaran Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.100.000.000

(USD 73.500) untuk program logistik dan jaminan kualitas.

Sumber daya yang 
digunakan



Contoh Jawaban
Program ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Diluncurkan di wilayah proyek percontohan, program ini diadopsi
sebagai program resmi Dinas Kesehatan sejak 2010 dan akan berlanjut hingga status bebas malaria tercapai, sejalan
dengan tujuan SDG’s/TPB. Peta jalan malaria jangka pendek untuk jangka waktu 1-2 tahun dan peta jalan jangka
panjang hingga tahun 2030 ditetapkan untuk memastikan program yang konsisten dan berkelanjutan. Peraturan Bupati
tentang Percepatan Pemberantasan Malaria telah ditetapkan sejak tahun 2010 untuk menjamin kelangsungan program
ini. Kesepakatan kerjasama antara pihak swasta, LSM dan Dinas Kesehatan selalu direview dan diperbarui setiap 3
tahun sekali, sehingga kemitraan ini dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat Bintuni.
Menurunnya angka kesakitan malaria yang sebelumnya menjadi penyebab utama angka kesakitan dan saat ini tidak lagi
menjadi beban kesehatan membuktikan bahwa program ini telah memberikan dampak sosial yang nyata dan meningkatkan
produktivitas masyarakat setempat. Dampak sosial ekonomi ini dirasakan sejak diluncurkan hingga saat ini, masyarakat
menjadi sangat kooperatif dan akrab dengan program malaria. Kesadaran masyarakat terhadap program malaria
menimbulkan rasa memiliki diantara mereka sehingga program ini dapat terjamin keberlanjutannya dalam jangka
panjang. Inovasi ini sudah menjadi program resmi Kabupaten dan diterbitkan dalam buku berjudul "Menuju Bintuni Bebas
Malaria 2020". Untuk menjaga kelangsungan program, telah disusun beberapa peraturan:

1. Pada bulan Juni 2012 Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan 10 Pedoman Surveilans Malaria, EDAT dan
Stock Management yang akan dilaksanakan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan

2. Surat Kadinkes No. 440 / 298 / x / 2011 tentang penggunaan obat malaria kemasan ulang

3. Surat Kadinkes nomor 440/12 / II / 2014 tentang pemeriksaan dan pengobatan penderita Malaria untuk dokter praktek
swasta di Bintuni.

strategi yang 
dilakukan agar 

inovasi tetap 
berlanjut

Melampirkan Bukti 
dukung, misalnya: 

Surat dukungan
inovasi dari pihak ke-3, 

regulasi yang 
dibentuk, dll



Contoh Jawaban
Program ini diperkenalkan di 12 desa percontohan pada tahun 2004/2005. Sejak 2017, sistem EDAT telah diadopsi oleh
Dinas Kesehatan, sehingga lebih dari 200 desa di Bintuni menerima akses yang mudah untuk diagnosis dan perawatan
malaria. Inisiatif ini akan terus berlanjut dalam jangka panjang melalui kerjasama yang berkelanjutan antara pihak swasta
dan yayasan lokal serta Dinas Kesehatan. Pada tahun 2007 telah dibuat kesepakatan kerjasama pelaksanaan program
malaria di Bintuni antara Tangguh LNG dan Yayasan Anak Sehat Papua (2007-2010), Yayasan Sosial Agustinus (2010-
2013 dan 2013-2016) dan Yayasan Tifa Mandiri (2016-2019). Selain itu, beberapa peraturan telah dikeluarkan dari Kepala
Dinas Kesehatan, antara lain: Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Percepatan Pemberantasan Malaria, Surat
Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/298 / X / 2011 tentang Penggunaan obat malaria yang dikemas ulang dan Peraturan
Kadinkes tentang surveilans malaria, EDAT dan manajemen stok. Program kerjasama antara swasta, yayasan daerah,
Dinas Kesehatan, JMK dan daerah serta pelibatan masyarakat dalam program malaria akan dilaksanakan sesuai
dengan rencana kerja untuk mencapai tujuan SDGs.

faktor kekuatan



KELOMPOK UMUM

Aspek Yang Dinilai
dan Bobot

Pertanyaan

Kolaborasi Pemangku
Kepentingan (5%)

Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, 
melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 200 kata.

Pertanyaan ke-7



Contoh Jawaban
Program Malaria di Kabupaten Bintuni dilaksanakan melalui kerjasama perusahaan swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan partisipasi masyarakat setempat. Setiap tahun, sektor swasta (LNG
Tangguh) mendukung pengembangan kapasitas program di Dinas Kesehatan, melatih dokter dan tenaga kesehatan
yang baru direkrut, memperkuat sistem database, mendukung sertifikasi ahli mikroskopis dan melakukan kerja sama
dengan LSM lokal. Sistem kemitraan dan keterlibatan ini telah berkembang sejak tahun 2010 dan telah memberdayakan
3 LSM lokal untuk melaksanakan program pada platform yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan keterpaduan program, diadakan rapat koordinasi setiap minggunya dengan staf
penanggulangan penyakit sedangkan evaluasi program tingkat manajerial dilakukan setiap 3 bulan dengan
melibatkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, Perusahaan Swasta (BP-LNG
Tangguh), Tim Manajer, dan Kepala Organisasi Non-Pemerintah. Sistem koordinasi ini telah dilaksanakan selama
lebih dari 6 tahun dan masih berlanjut hingga saat ini. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat lokal
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk perekrutan JMK. Penduduk setempat
merekomendasikan calon JMK untuk melakukan pemeriksaan sederhana terhadap malaria, mengelola obat-obatan,
melakukan pelaporan data, mengedukasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar. Setiap kunjungan tim,
pelatihan refresh dan pendampingan ke JMK dilakukan sebagai bagian dari proses pendampingan dan transfer
pengetahuan yang dilaksanakan secara bertahap.

pemangku 
kepentingan yang 

terlibat dan 
berkontribusi

dalam merancang, 
melaksanakan, 

mengevaluasi dan 
memastikan 

keberlanjutan 
inovasi 

Melampirkan Bukti 
Dukung, misalnya: 
SK Pembentukan

Pokja, dll



Dokumen Pendukung Wajib

• Pada setiap Aspek, mengungah data dukung berupa file dalam bentuk pdf, maks ukuran 1 MB (satu
megabyte) yang diunggah pada kolom yang disediakan di sinovik (tidak boleh kosong, kecuali
untuk aspek Ringkasan)

• Tautan video singkat yang berdurasi maksimal 3 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan
di kanal youtube

• Mengunggah Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, apakah inovasi ini digagas oleh
perorangan atau tim (bentuk pdf)

• Tautan bukti inisiasi yang menunjukkan waktu implementasi min sesuai persyaratan

Presenter
Presentation Notes
Customize and be careful when you do it.  Example of one application to the “Smith Foundation”.  An excellent application that referred to the donor repeatedly and respectfully.  On the last page, reference was made in error to the “Jones Foundation”.  An easy mistake to do but don’t let it happen.



Konsistensi Penulisan Proposal

Permasalahan

Strategi/ 
Unsur Inovasi

Dampak

Penerapan

Keberlanjutan

Presenter
Presentation Notes
Data dan uraian



Kelemahan Umum dalam Penulisan
Proposal

1. Tidak lengkap/ lemah dalam menjelaskan substansi
2. Inkonsistensi antara Permasalahan, Strategi/ Inovasi dan Hasil yang dicapai
3. Data pendukung lemah
 tidak memiliki data baseline (dasar) dan achievement (keberhasilan)
 menggunakan data kualitatif yang tidak memperlihatkan progres

perubahan/pencapaian
 data pendukung kurang

4. Nilai marketing/ packaging lemah
5. Kualitas bahasa penulisan:

 menggunakan bahasa lisan
 banyak “kembang” dari pada hal pokok



Tim Penulis Proposal

 Siapa penulis Inisiatif/Inovasi?

Seseorang yang:
 Mengetahui betul A-Z inisiatif
 Memiliki passion/ kecintaan pada inisiatif
 Memiliki kemampuan menulis yang sangat bagus
 Memiliki waktu yang memadai

 Anda dapat merekrut penulis khusus dari pihak luar namun harus
bermitra dengan seseorang yang paham betul mengenai inisiatif
tersebut. 

Presenter
Presentation Notes
Some of these tips are so obvious we seek forgiveness in advance.  However, you often see these points not being followed so we include them here anyway. Key criteria for preparing your proposal.  Especially the good writing skills.  It it’s a slog to read through then it’s not going to get read.



Tim Review – Admin Lokal

 Melakukan seleksi awal inovasi yang akan diajukan ke dalam Sinovik

 Memastikan inovasi yang diajukan sudah matang dan memenuhi
persyaratan

 Memastikan semua pertanyaan sudah dijawab lengkap (tidak ada yang 
terlewatkan)

 Review terhadap Proposal Inovasi dan Dokumen Pendukung

 Mendapatkan Second Opinion

 Meningkatkan kualitas penulisan

 Mencegah kesalahan (typo, dll) yang dapat berakibat fatal

Presenter
Presentation Notes
Name or organization’s name very useful to have on each page in case pages get separated.



 Review-Revise-Rewrite

 Tidak menggunakan Sistem Kebut Semalam (SKS)

 Check and Re-Check sebelum mengunggah

 Konsisten, konsisten dan konsisten.

KESIMPULAN



Tutorial Sinovik akan kami sampaikan
Youtube Sinovik dan linknya akan

disampaikan melalui wa Group pada saat
pengajuan proposal pada Sinovik dibuka



TERIMA KASIH
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